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FI. Livro ______________

~ Fl.Ata 040
Reunião de 2015/04/22

Município 7 Proc2 ___________________

Vila Franca de Xira Deliberação n~ ____________

Câmara Municipal

Assunto: ATA N~ 6/2015, DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 2015/03/12

Presente para aprovação a ata da reunião de câmara de 2015/03/12, com dispensa

da sua leitura, por ter sido previamente distribuída a todos os membros.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, colocando o ponto à discussão e dizendo que se
não houver nada a referir fica automaticamente aprovado por unanimidade.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que os membros da Coligação Novo Rumo

pedem para se trazer esta ata na próxima reunião.

Concordou o Sr. Vice-Presidente, referindo que o ponto fica adiado e vem à

próxima reuniãõ de câmara.

Retirado da ordem do dia, sendo presente à próxima reunião de câmara.
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FLAta 041A Reunião de 2015/04/22Municipio Proc~_____________________
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

Assunto: FALTA DE MÉDICOS E ENFERMEIROS NO CONCELHO DE VILA FRANCA DE

XIRA E NA ÁREA GEOGRÁFICA DO ACES ESTUÁRIO DO TEJO

Presente informação, datada de 2015/04/02, documento que se anexa e dá por

inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para conhecimento da reunião

realizada com o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, sobre as

dificuldades que existem no âmbito do ACES Estuário do Tejo, no que diz respeito à
falta de médicos de família e pessoal de enfermagem.

O Sr. Vice-Presidente interveio, dando conta da reunião que houve com todos os

presidentes de câmara municipal da área do ACES — Agrupamento de Centros de

Saúde de Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente.

Foi uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, em

que foi abordada a conhecida situação de falta de médicos de família, mas também

de enfermeiros que, só para se ter uma ideia, deixam nesta área cerca de 72 000

utentes sem médico de família. No caso do concelho de Vila Franca de Xira está-se

a falar de 44 300 utentes sem médico de família, de uma falta, só para o concelho,

de 25 médicos e 53 enfermeiros.

O Sr. Secretário de Estado, como aliás consta da informação, sugeriu um conjunto

de soluções, a maior parte delas de caráter legislativo, e espera-se que venha

ainda a ter condições para avançar com alguma no decorrer deste mandato, uma

vez que é uma situação que tem preocupado os autarcas todos destes concelhos, e

nisso tem havido sempre unicidade, na defesa desta questão da necessidade de

contratação, quer de mais médicos, quer de mais enfermeiros.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que os membros da Coligação Novo Rumo

estão perfeitamente solidários com a posição, quer dos municípios desta região,

quer dos utentes e dos seus concidadãos, que infelizmente se veem a braços com

a falta de médicos e a falta de enfermeiros.

Se é verdade que a falta de enfermeiros, do seu ponto de vista, é inexplicável, não

consegue encontrar uma explicação para esta falta, porque o país tem quadros

suficientes, e mais do que suficientes, em termos de enfermagem, para ocupar
estes lugares e, consequentemente, prestar um melhor serviço à população, no
caso dos médicos, infelizmente o poder político, seja ele qual for, tem estado

absolutamente refém dos “lobbies”, e, como tal, tem-se tido esta situação caricata
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Reun~o de 2015/04/22
Município Proc2______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao flQ

Câmara Municipal

dos jovens não entrarem na universidade e aqueles que têm posses terem que ir

estudar para o estrangeiro para poderem chegar à formação superior em medicina,

e pagarem mais de 10 000,00€ por mês pelo seu curso em medicina.

Consideram isto digno, verdadeiramente, ou de um país rico, que não é o caso, ou

de um país do terceiro mundo, que se assemelha a ser o caso.

É preciso haver coragem e determinação para enfrentar esta situação, que é: ou se

formam mais médicos, ou se contratam médicos onde existem, o que não se pode

é tornar 10 milhões de pessoas reféns de uma situação, de uma ordem, de um

“lobby” que, no fundo, o que faz é sequestrar o poder político, seja ele qual for, e

infelizmente são todos, que não têm tido a coragem de dizer que a formação tem
que ser feita de outra forma, e não é aceitável que uma pessoa esteja refém de

uma classe e que, simultaneamente, a seguir, não tenha médico.

Mais, é absolutamente inaceitável que se imponham regras à administração

pública que impeçam um funcionário público, depois de reformado, de poder

trabalhar, e, no caso dos médicos, estar já a dizer e a propor aos médicos jubilados

que venham trabalhar de novo, Isto é absolutamente caricato, “não lembra ao

diabo”.

Qualquer medida que se tome hoje em matéria de formação dos médicos só se

refletirá a 10 anos, porque um médico demora muitos anos a formar. É este tipo de

coisas que o próprio não consegue entender, mas vê, infelizmente, as pessoas e a

Ordem dos Médicos, não preocupada com esta situação, mas preocupada, como

teve oportunidade de assistir, à chamada municipalização da saúde. Viu-os

preocupados, porque não era isso que estava em causa, era a descentralização
para as autarquias, porque efetivamente se ela fosse verdadeiramente

descentralizada, se calhar haveria algumas situações que eram mais difíceis, até
porque a pressão sobre alguns autarcas não permiliria que algumas situações de

ausência de médico se pudessem prolongar “ad eterpum”.

Na sua opinião também existe uma questão pedagógica muito séria, a população

tem que perceber, não é esta “guerra fratricida”, de dizer que é o governo “X” ou o

governo “Y”, mas um problema muito sério de falta de quadros para resolver o

problema, e não é falta de quadros porque não se tem dinheiro, é falta de quadros

porque não são formados.
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A ______Municipio Proc~
de _____________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2 ____________

Câmara Municipal

Esta é uma questão muito séria, e enquanto se anda nestas questões o tempo

passa e não se resolve efetivamente o problema,

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que efetivamente o Sr. Secretário de

Estado também deu conta aos Srs. Presidentes de câmara que a situação dos

enfermeiros ainda assim seria mais fácil de resolver, por existirem profissionais

habilitados no país. No caso dos médicos a dificuldade está também a montante,
pela dificuldade e pelo pouco número de estudantes que ao longo dos anos foi

tendo oportunidade de cursar medicina nas universidades do país.
Fica para já esta informação do número de médicos, 38 médicos de família em

falta e 95 enfermeiros para esta área de municípios, o que deixa 72 000 utentes

sem médico de família, O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de

Xira, e os restantes presidentes, continuarâo junto do Governo, a desenvolver os

esforços possíveis, no sentido de encontrar soluções para esta situação.

Tomadoconhecimento
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Reunião de 2015/04/22

Município Proc2_______________________
de

Vila Franca de Xira Dekberaçao n2 22 3
Câmara Municipal

Assunto: PROTOCOLO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL COM A SOCIEDADE CENTRAL

DE CERVEJAS E BEBIDAS PARA APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO

Presente proposta do Sr. Vice-Presidente, datada de 2015/04/15, documento que

se anexa e dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata, para aprovação da

minuta do protocolo, a celebrar com a SSC - SocÏedade Central de Cervejas e

Bebidas, SA, no âmbito da responsabilidade social empresarial e para apoio às

famílias carenciadas do concelho, através do programa de ajuda alimentar.

O Sr. Vice-Presidente interveio, referindo que vem mais uma vez à câmara

municipal o protocolo de responsabilidade social com a Sociedade Central de

Cervejas, no valor de 100 000,00€, a celebrar com a câmara municipal, que

juntamente com as escolas e instituições do concelho tem permitido dar apoio a

famílias carenciadas.

Está-se a falar, ao final de um ano, de cerca de 5 500 famílias beneficiadas, o que
ao longo dos anos tem vindo também a ajudar a colmatar a situação de crise que

tem havido. É um bom exemplo de responsabilidade social que a câmara municipal

espera que continue, e espera sobretudo que oufras empresas possam entrar

nestas e noutras áreas, como é evidente no âmbitç da responsabilidade social e

cultural.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, referindo que os membros da Coligação Novo
Rumo congratulam-se pelo facto da Central de Cervejas continuar a apoiar as

famílias mais carenciadas do concelho, mas voltam a falar de uma situação que é

semelhante à do ano passado, o discurso não bate com os dados.

Assistem variadíssimas vezes, quer na câmara municipal, quer na comunicação

social, dizer-se que a necessidade das famílias no concelho é cada vez maior, que

infelizmente há mais famílias a necessitarem de mais apoio, mas depois chegam

aos dados e o que assistem é que diminui o número de famílias a apoiar.

Se se reparar, há 5 667 famílias em 2014 para apoiar, e em 2015 há 5 570, ou seja,

há uma redução do número de famílias. Já o ano passado disseram isto, ou a

câmara municipal não tem capacidade, o que não açredita, porque o dinheiro não
é o problema, porque há o apoio, as IPSS —, Instituições Particulares de

Solidariedade Social, têm condições de apoiar, mas.das duas uma, ou as pessoas
não vão buscar esse apoio, ou o discurso não bate certo com a realidade. Alguma
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de
Vila Franca de Xira Deliberação n2 _____________

Câmara Municipal

coisa aqui não está certa, porque efetivamente, pelos números, e os números não

enganam, há uma diminuição de quase 100 refeições dadas de um ano para o

outro, o que quer dizer que aquilo que tem vindo a ser passado para a

comunicação social aparentemente não bate certo.

Quando está a dizer isto não é nenhum motivo de satisfação, porque está-se a falar

de pessoas que precisam, e se precisam têm que se ajudar, não é por aí, mas

efetivamente tem que se ser rigoroso, e a ser rigoroso, que acredita que é o que

está na documentação, mais uma vez o discurso não bate certo com a realidade.--

O Sr. Vice-Presidente interveio, respondendo o que já o ano passado tinha sido dito

sobre esta matéria. Por mês está-se a falar de cerca de 460 famílias beneficiadas e

depois depende, de mês para mês, de alguma oscila~ão.

O que aconteceu, e já o ano passado foi o explicado, foi que o tipo de produtos que

se vai colocando nos cestos tem vindo a ser diferente e a ser adaptado, pelo que

esse valor final tem a ver com o número de avios, que tem lá dentro produtos

diferentes, quer de mês para mês, quer de freguesia para freguesia, consoante as

próprias necessidades, o que significa que o valor ao fim de 12 meses nem sempre

é igual e há algumas oscilações no número de avios, mas não quer dizer que as

famílias não tenham um número constante de apoio, que aliás é o número que

figura na linha de baixo do quadro, do total dos agregados.

Esta já foi a explicação dada o ano passado, não sabe se a Sr~ Vereadora quer

acrescentar alguma questão de detalhe.

Tomou a palavra a Sr~ Vereadora Fátima Antunes, referindo que o valor que é

despendido nos cabazes também tem a ver com a tipologia de cabazes e a

tipologia dos agregados familiares.

Há 3 tipologias de cabazes: um para agregados de 1 a 2 pessoas, outro para

agregados de 3 a 4 pessoas e outro para agregados de 5 ou mais pessoas, sendo

que os cabazes que são distribuídos aos agregados de 5 ou mais pessoas, e

sobretudo aos de 3 a 4 pessoas, têm vindo a aumentar. Esses cabazes têm mais
produtos, em maior quantidade, logo o valor não é o mesmo, e aumenta.

Por exemplo, os cabazes de 1 a 2 pessoas têm um valor sensivelmente de 11,31€ e

os de 5 e mais pessoas de 21,69€, quase o dobro.

Interveio a Sr~ Vereadora Ana Paula Bayer, dizendo que o que de facto é mais
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Município Proc2_______________________
de

Vila Franca de Xira Deliberaçao n2 ____________

Câmara Municipal

estranho é que em julho são cerca de 460 agregados que têm apoio e em outubro

há um aumento de 16 agregados. Como é que existe esta oscilação? Por exemplo,

em dezembro há menos agregados? Dezembro até é o mês do Natal, é quando

existe de facto uma redução do número de agregados, não são sempre os

mesmos?

Respondeu a Sr~ Vereadora Fátima Antunes que há vários tipos de apoio alimentar,
há uns que são dados pela câmara municipal, há pessoas que beneficiam dos

apoios do FEAC — Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados, e outras das cantinas

sociais. Consoante a situação das pessoas e a avaliação, assim pode ser dado o

apoio da câmara municipal, sendo que este só avança quando as pessoas não têm

resposta dos outros tipos de apoio. Uma pessoa que1 este mês recebe um apoio de

um destes tipos pode mudar.

Por exemplo, para uma pessoa que recebe o cabaz da câmara municipal, a comida

não é confecionada, e se por exemplo o agregado familiar tem uma situação em

que agora não pode cozinhar, pode optar pelas cantinas sociais, em que a comida

já está confecionada. Pode ser por isso a diferença dos agregados. Pode haver,

quando há aumentos, a sinalização de uma determinada família que até agora não
tinha sido sinalizada e que a partir deste momento pode precisar do apoio

alimentar, mas quando diminui, essas famílias certamente hoje já não precisam,
mas o que certamente deve ter acontecido é que elas são sinalizadas para outro

tipo de apoio alimentar que não aquele dos cabazes da câmara municipal, e podem

ter ido para FEAC ou para o apoio das cantinas sociais.

Interveio de novo a Sr~ Vereadora Ana Paula Bayer, referindo que, desse modo, o

agregado vai à cantina, a pessoa que está na cantiba tem uma forma de registar
que aquele agregado lá foi e informa de imediato a IPSS de que aquele agregado

não tem direito ao cabaz, o que é muito funcional.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, esclarecendo que, como a Sr~ Vereadora Ana Paula

Bayer imagina, está-se a falar de pessoas e casos sociais ao longo do concelho

todo, e a rede social, pelo conjunto de entidades existentes, faz esse cruzamento. --

O objetivo é que este seja o recurso para quem não tem condições naquele mês

para receber outro apoio, e, como a Sr~ Vereadora imagina, as instituições

articulam estas situações com a câmara municipal, portanto o número não é
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FI. Livro _____________

7h ______Municipio Proc2
de _____________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

sempre igual porque as famílias vão tendo outras opções, e o que a câmara

municipal pretenderia é que não tivesse nenhuma família necessitada, mas essa

articulação é feita no âmbito da rede social e todos os meses é feito o acerto
freguesiaafreguesia.

Interveio de novo a Sr~ Vereadora Ana Paula Bayer, mencionando que aquilo que

preocupa é que esta oscilação não signifique que, de facto, haja uma duplicação de

apoios, mas o que poderá eventualniente estar a acontecer é que certo tipo de

famílias careça de maior apoio, que não tem.: Essa, de facto, é a maior

preocupação, a duplicação poderá ser uma, mas não é a grande, porque se a
família for à cantina e receber da IPSS um cabaz, ainda bem que recebeu mais, se

calhar precisaria até de mais. No entanto, se há cerca de 16 agregados que num

determinado período recebem e não estão espelhados em mais nenhum outro
mês, isso é que é preocupante, e a questão passa por aí.

Respondeu o Sr. Vice-Presidente que é a preocupação da rede social e da câmara

municipalhámuitosanos
Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr. Vice

Presidente.
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____ FI. Livro _____________

FI.’Ata 051
Reunião de 2015/04/22

Município Proc2______________________
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2

Câmara Municipal

1. Assunto: RELAÇÃO DOS DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE E DO SR. VEREADOR

ANTÓNIO FÉLIX NA ÁREA DE PESSOAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 2505/15, de 13/04, do

DGAFJ/DRH, para conhecimento dos despachos do Sr. Presidente e do Sr. Vereador

António Félix na área de pessoal, no período compreendido entre 2015/03/31 e

2015/04/10.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n9 2505/15, de 13/04, do DGAFJ/DRH,

documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea a), do n2 2, do artigo 359, do anexo 1, da Lei

n9 75/2013, de 12 de setembro.

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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FI. Livro _______________

1 Reur~ão de 2015/04/22
Município Proc2______________________

Vila Frar~ de Xira Deliberação n~ _____________

Câmara Municipal

Assunto: LEGISLAÇÃO-SÍNTESE E EDITAIS

Foi dado conhecimento do seguinte:

1. Dos diplomas publicados em Diário da República com interesse para a

administração, que se indicam:
Portaria n9 ].04-A/2015, de 10 de abril, 1 série, que identifica os elementos que

devem acompanhar o pedido de autorização conjunta para a instalação ou

alteração significativa das grandes superfícies comerciais, não inseridas em

conjuntos comerciais, e dos conjuntos comerciais;

Decreto-Lei n2 51/2015, de 13 de abril, 1 série, que procede à sétima alteração ao

Decreto-Lei n2 310/2002, de 18 de dezembro, no que se refere ao regime jurídico
da realização de acampamentos ocasionais;

Lei n2 28/2015, de 14 de abril, 1 série, que consagra a identidade de género no

âmbito do direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho, procedendo à

oitava alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n2 7/2009, de 12 de

fevereiro.

2. Dos editais publicados entre 2015/04/09 e 2015/04/17, que constam da lista

anexa, a qual se dá por inteiramente reproduzida nesta parte da ata.

Tomado conhecimento.
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FI. Livro _____________

1 Re~iãO~2o15/o4/22
Município Proc2

de _____________________

Vila Franca de Xira Deliberaçao n2 ____________

Câmara Municipal

1. Assunto: PAGAMENTOS AUTORIZADOS

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação da Divisão Financeira,

Patrimonial e de Controlo Orçamental, para conhecimento dos pagamentos

autorizados pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice-Presidente e pelo Sr. Vereador
António Félix, no período compreendido entre 2015/04/02 e 2015/04/15,

documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

3. lnformaçõesipareceres.

4.~ Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis: Alínea g), do n~ 1, do artigo 342, da Lei n2 75/2013,

del2desetembro

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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FI. Livro _____________

• tz’
Município Proc2 ____________________

de ____________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2 ____________

Câmara Municipal

1.Assunto:BAL4NCETES

2. Resumo: Apresentados os balancetes os quais acusam o seguinte saldo em

dinheiro:
CâmaraMunicipal:

Dotações Orçamentais 19 474 603,44€

Dotações não Orçamentais 1 761 599,53€

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento:
Dotaçôes Orçamentais 4 017 020,39€

Dotações não Orçamentais 411 408,16€

3. Informações/pareceres~

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas:

7. Deliberação: Tomado conhecimento.
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____ FI. Livro _____________

//áj Reunião de 2015/04/22

Município Proc2 _______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçã’o n2 22 i
Câmara Municipal

1. Assunto: 4~ ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

E 3~ ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

PARA2O1S

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n~ 26/15, de

16/04, do DGAFJ/DPFCI, para aprovação da 4~ alteração ao orçamento, plano
plurianual de investimentos e 3~ alteração ao plano de atividades municipais da

câmara municipal para 2015.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 26/15, de 16/04, do

DGAFJ/DPFCI, documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da

ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Félix submete o assunto à reunião de câmara

para aprovação.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que os mem:bros da Coligação Novo Rumo

verificaram, nesta 3~ alteração, que aparece um reforço para sinalização vertical
para a EN 10, e presumem que seja para finalmente começar a colocar sinalização,

porque ela, ao longo dos anos, tem vindo a desaparecer, e reforçam e voltam a

dizer que a EN 10 é uma responsabilidade do município até Alverca do Ribatejo.

Uma outra questão é que há também 45 000,00€ .para reparações de muros na

EN248.3, na estrada de Alhandra com Arruda dos Vinhos, e gostariam de verificar. -

Depois, ficam satisfeitos, porque aparecem no PAM os 27 100,00€ no âmbito do

orçamento participativo, da renovação dos parques infantis. Aproveita, a “talhe de
foice”, porque há pouco não o disse, a propósito da intervenção do Sr. Vice

Presidente, que o problema da parte dos membros da Coligação Novo Rumo não foi
dizer que iam encerrar duma vez só 100 parques infantis, a verdade é que se não

tivessem levantado o assunto, se não tivessem tido a discussão sobre o assunto,
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_____ EI. Livro _____________

RAta 056
Reunião de 2015/04/22

Município Proc2 _______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçao n2_____________

Câmara Municipal

aquilo que aconteceu em Alhandra, com o encerramento de 4 parques infantis,

tinha acontecido em todas as restantes juntas, que tinham encerrado os parques

infantis.

Pura e simplesmente era a diretriz que existia, e todas as juntas de freguesia do

Partido Comunista, e eventualmente a seguir do Partido Socialista, o que iriam

dizer era, “eu não tenho dinheiro, vou é fechar os parques infantis”, quando o que

têm que fazer, e para isso é que foram eleitas, e é isso que se diz todos os dias, o

próprio ouve-o dizer de 15 em 15 dias na reunião de câmara, bem como a um

conjunto de pessoas a dizer todos os dias, é tomar opções.

Quando se é eleito não se é eleito só para falar mal de quem está acima, não é
assim, o presidente de junta é eleito, e é eleito para governar. Tem que governar e

tomar opções, e tem que dizer ao eleitorado porque é que fecha aquele parque

infantil. Quando estava na oposição dizia que era importante, mas a seguir fecha o

parque infantil.

Assim, só não fecharam de forma administrativa mais parques infantis porque

efetivamente os membros da Coligação Novo Rumo não permitiram, e o Partido
Comunista não quis assumir esse ónus.

Depois, não sabe se houve agora algum problema de som na parte final, e o que

vai dizer ao Sr. Vice-Presidente é que aceita o que, acabou de ouvir da parte da

população, agora de ex-autarcas, de políticos com responsabilidade, que assumem

mais a cor do partido ou da camisola que vestem, em detrimento do resto, não tem

respeito absolutamente nenhum, e mais, gente que já recebeu medalhas do 25 de

Abril e do “Diabo a quatro”.

Tem respeito por tudo, não tem é respeito pela falta de respeito pelos eleitos, e

nas reuniões de câmara não admite falta de respeito, principalmente por gente que

está absolutamente identificada com partidos polí~icos, e eventualmente devia

estar nas manifestações, mas está aqui para perceber o que as pessoas estão a

dizer. Não aceita isto, e diz mais ao Sr. Vice-Presidente, há uns anos atrás cometeu

um erro, mas não o comete mais. Assim, se houver1alguém, e não é a população,

porque para a população está disponível para ouvir tudo, agora gente com

responsabilidade política, que venha a reunião de câmara e seja mal-educado,
nesse exato momento pedirá ao Sr. Vice-Presidente que se identifique a pessoa.
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FI. Livro _____________

FCAta 05?
Reunião de 2015/04/22

Município Proc2
de _______________________

Vila Franca de Xira Deliberação n2______________

Câmara Municipal

Não aceita, de gente que, em vez de ser portuguesa, povoense ou vila-franquense,

é dum clube ou dum partido. Não admite isso, porque nunca fará tal situação, e foi

o que aconteceu agora. Há alturas que tem “ouvido de tísico”, parece que ouve

tudo, e volta a dizer que o que aconteceu foi que o Partido Comunista queria fechar
os parques infantis. Essa foi a questão, e fica muito satisfeito que se vão recuperar,

porque foram efetivamente feitos ao longo de anos.

Agora, pode-se equacionar, em alguns casos, se podem ser recolocados, mas não é

fechar primeiro e pensar depois. Não é assim que se fazem efetivamente as coisas.

Interveio o Sr. Vereador António Oliveira, dizendo, em relação às abordagens que o
Sr. Vereador Rui Rei fez em relação a estas alterações, da sinalização no troço da

responsabilidade da câmara municipal, efetivamente é isso, no entanto, depois de
se ter feito esse percurso para confirmar a sinalização necessária, verificou-se que

alguns troços, antes de se fazer, têm que ser minimamente reparados.
Na EN 248.3 é exatamente a situação dos muros, porque inicialmente já se tinha

feito o projeto de reparação e requalificação, só que, e pelo Sr. Presidente também

já foi abordado, chegou-se à conclusão de que há ali zonas em que primeiro se tem

que ir aos muros, antes de fazer aquilo.

Interveio o Sr. Vice-Presidente, referindo que se considera aprovado por

unanimidadeoponto.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

VereadorAntónioFélix
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_____ FI. Livro ______________

Reun~o de 2015/04/22
Município Proc~______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberaçâó n2 22 ~i
Câmara Municipal

1. Assunto: PROGRAMA DE RESCISÔES POR MÚTUO ACORDO NA ADMINISTRAÇÃO

LOCAL - ASSISTENTE OPERACIONAL - MÁRIO ALVES MIRANDA

2. Resumo: Presente o processo instruído com informação n2 2419/15, de 07/04, do

DGAFJ/DRH, para aprovação do indeferimento referente ao pedido de rescisão

efetuado pelo trabalhador Mário Alves Miranda, detentor da categoria de assistente

operacional, no âmbito do programa de rescisões por mútuo acordo na

administração local.

3. Informações/pareceres: Anexa-se informação n~ 2419/15, de 07/04, do DGAFj/DRH,

documento que se dá por inteiramente reproduzido nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vereador António Félix submete o:assunto à reunião de câmara

com proposta do seguinte teor: “ Propõe-se o indeferimento do pedido em virtude

do mesmo determinar a extinção do posto de trabalho”.

Interveio o Sr. Vereador Rui Rei, dizendo que eventualmente só faria sentido era

ver as contradições, que é estar a favor de um lado e contra do outro. Os membros

da Coligação Novo Rumo já o disseram, já fizeram várias intervenções, pensam que

a câmara municipal deveria gerir e anuir à opinião dos trabalhadores. Não é essa a

posição da câmara, e não têm nada contra.

O Sr. Vice-Presidente interveio, referindo, só para que conste em ata, que a

questão fundamental sobre esta matéria é o facto de, ao aceitar este tipo de

rescisões, nos termos da lei ter que se eliminar o posto no quadro de pessoal da

câmara municipal.
De qualquer das maneiras o ponto 13 fica aprovado por unanimidade.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Vereador António Félix.

13 MMirarida









A. Livro ______________

uode25/04/22
Município Proc2_______________________

de
Vila Franca de Xira Deliberação n2 2 3 ii

Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO “A”, SITA NO

CASAL DO ÁLAMO, RUA DA NOVA ESPERANÇA, LOTE 1 - SÃO JOÃO DOS MONTES -

HABIPSP,CRL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 107/15, de

10/04, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito
de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “A”, sita no Casal do

Álamo, rua da Nova Esperança, lote 1, em São João dos Montes, pelo valor de

114900,00€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n~ 107/15, de 10/04, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido
nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vice-Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Vice-Presidente.
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de
Vila Franca de Xira Deliberação n2 2 1 4
Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÉNCIA SOBRE A FRAÇÃO “B”, SITA NO

CASAL DO ÁLAMO, AZINHAGA DO LAGAR, LOTE ZA - SÃO JOÃO DOS MONTES -

HABIPSp,CRL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 108/15, de

10/04, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito

de preferência e autorização de transmissão sobre a fração “B”, sita no Casal do

Álamo, Azinhaga do Lagar, lote Za, em São João dos Montes, pelo valor de

124900,00€.

3.~Anexa-se comunicação interna n2 108/15, de 10/04, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nestapartedaata

4.~ Orçam.

5. Disposições Iegaisaplic~~~~5

6. Propostas: o Sr. Vice-Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Vice-Presidente.

28 fração 8



FI. Livro ______________

FLAta 065
( 13~j__.~ Reunião de 2015/04/22

Município ( Proc2______________________
de

Vila Franca de Xira Deliberação n2 2 1
Câmara Municipal

1. Assunto: EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO DESIGNADA

PELAS LETRAS “II”, CORRESPONDENTE A HABITAÇÃO NO 7Q ANDAR, LETRA D, E

ARRECADAÇÃO NA CAVE COM O N~ 7, DO PRÉDIO URBANO SITO NA AV. ANTERO

DE QUENTAL, N~ 1 - PÕVOA DE SANTA IRIA - CATARINA MORGADO CABRAL

2. Resumo: Presente o processo instruído com comunicação interna n2 106/15, de

10/04, do Notariado Privativo Municipal, para aprovação do não exercício do direito
de preferência e autorização de transmissão sobre a fração designada pelas letras

“II”, correspondente a habitação no 79 andar, letra D, e arrecadação na cave com o

n2 7, do prédio urbano sito na avenida Antero de Quental, n2 1, na Póvoa de Santa

Iria, pelo valor de 50 000,00€.

3. Informações/pareceres: Anexa-se comunicação interna n9 106/15, de 10/04, do

Notariado Privativo Municipal, documento que se dá por inteiramente reproduzido

nesta parte da ata.

4. Dotação orçamental: Plano Orçam.

5. Disposições legais aplicáveis:

6. Propostas: O Sr. Vice-Presidente submete o assunto à reunião de câmara para

aprovação.

7. Deliberação: Deliberado, por unanimidade, em conformidade com a proposta do Sr.

Vice-Presidente.

19 fração II




























































































